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DE AGENDA VAN DE RAAD

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

Deze week draaft de Sint op donderdag door de stad. Het past de Raad om op zijn verjaardag een stapje terug te doen. Geen Politieke Markt dus. Op 12 december komt de Raad weer bijeen en een week 
later is dan meteen de laatste PM van dit jaar. Goeie kans dat het volle agenda’s worden, want het is vrij gebruikelijk dat de Raad aan het eind van het jaar nog een kort sprintje trekt om belangrijke 
besluiten te nemen. 

BESPROKEN IN DE RAAD

Transparantie in de Raad

Twee weken geleden verdween de PvdA uit de 
coalitie. De vier coalitiegenoten die overble-
ven, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, 
hebben nu een minderheid in de Raad met 19 
zetels. En ze vormen met vijf wethouders het 
College. Gezocht wordt naar de mogelijkheid 
weer een meerderheid te krijgen. En om 
de coalitieplannen voortvarend te kunnen 
uitvoeren, is het wel handig als daar in de 
Raad een meerderheid voor is. Dat is er de 
reden voor dat de grootste partij in de Raad 
(bij ons de VVD) nu probeert met andere 
partijen een nieuwe meerderheid te krijgen 
en wellicht meteen een zesde wethouder.

Bijzonder
Coalitiebesprekingen vinden eigenlijk altijd 
“verborgen” plaats. U kent dat wel van de lan-
delijke verkiezingen: een (in)formateur praat 
met alle fractievoorzitters, het is allemaal heel 
geheim, tot er ‘ineens’ een akkoord en een 
coalitie is die wil samenwerken. In Almere doen 
we het deze keer anders. Natuurlijk vinden de 
besprekingen achter gesloten deuren plaats, 
maar de (in)formateur van deze gesprekken 
speelt open kaart over de voortgang. Dat 
gebeurde vorige week. En de Raad ging er 
meteen met elkaar over in gesprek ook. Tijdens 
coalitiebesprekingen zo open over de voortgang 
en opinies praten is best bijzonder. 

Stand van zaken
VVD fractievoorzitter Ulysse Ellian vertelde de 
Raad dat hij eerst geprobeerd heeft om met één 
andere fractie weer een meerderheid te krijgen. 
Daarvoor heeft hij een andere partij nodig met 
minimaal vier zetels en dat zijn er maar twee: de 
PvdA en de PVV hebben er allebei zes. Met hen 
is gesproken, maar het lukt de coalitiepartijen 

niet om met één van beiden verder te gaan. Nu 
gaan de gesprekken dus verder met als doel te 
verkennen hoe er wel een meerderheid gevon-
den kan worden. Maar daar zijn nu minimaal 
twee partijen voor nodig. Dat is dus niet zo 
eenvoudig. Ook omdat in de Raad breed gevoeld 
wordt dat er niet meer dan zes wethouders in 
het college moeten plaatsnemen. De mogelijk-
heid van een minderheidscoalitie of een andere 
samenwerkingsvorm waarin partijen de coalitie 
steunen, wordt eveneens verkend. Maar nu 
is het nog ongewis. De partijen maken in elk 
geval wel vaart, want iedereen -de hele Raad- 
is doordrongen van het belang van een snelle 
voortgang. Deze week vinden weer gesprekken 
plaats, maar vanwege het Sinterklaasfeest komt 
de Raad pas op 12 december weer bijeen om 
er meer over te horen.

Ook bijzonder: filmpje
Behalve dat het transparant is dat in de Raad 
over de coalitiebesprekingen wordt gerappor-
teerd, is het ook mooi dat de (meeste) fractie-
voorzitters er in ons raadsfilmpje openhartig 

over praten. Er komen 11 partijen aan het woord 
en u vindt het filmpje op de voorpagina van 
raadvanalmere.nl.

Er zijn plannen om in Almere Buiten op een 
stuk landbouwgrond een zonnepark te bou-
wen. Uiteraard worden omwonenden bij de 
ontwikkeling van zo’n project betrokken. Er 
zijn echter vragen gerezen over de manier 
waarop die participatie heeft plaatsgevonden. 
En dat is de reden waarom een van de fracties 
het onderwerp geagendeerd heeft. Prompt 
meldden zich drie insprekers. Behalve dat ze 
hun verhaal konden doen, stelden raadsleden 
hen vragen om meer duidelijkheid te krij-
gen. Het werd nogal een pittige bespreking 
en een van de twistpunten was de vraag op 
welk moment je de inwoners nou bij een plan 
moet betrekken. Meteen in het prille begin 
of pas nadat het College voor zichzelf heeft 
besloten het als plan, dus als voorstel, naar 
buiten te brengen. 

Beleving
Het werd duidelijk dat er een flink verschil in 
beleving is tussen hoe het College tegen de 
betrokkenheid van de inwoners aankijkt en 
hoe de inwoners het zelf zien. Dat geldt voor 
dít plan, maar het is niet voor het eerst dat de 
Raad zich afvraagt of de gevoerde participatie 

wel van voldoende niveau is. En de vraag 
kwam dan ook op of de participatienota, waar 
het College naar moet handelen, eigenlijk wel 
werkt. Raadsleden denken erover om dat ook 
maar eens te bespreken, want de Raad vindt 
de betrokkenheid en inbreng van inwoners van 
groot belang en dus moet het College daarnaar 
handelen.

Rapport
In deze bijeenkomst ging het dus niet over 
het wel of niet bouwen van het zonneveld. Het 

voorstel daartoe komt binnenkort gewoon nog 
in de Raad en dan levert het College er een 
rapport over het gevoerde participatieproces 
bij. Maar de raadsleden wilden dat rapport 
eigenlijk al eerder hebben, zodat ze het bij 
de volgende bespreking kunnen gebruiken. 
De wethouder zegde toe de rapportage alvast 
beschikbaar te stellen. Deze vergadering besloot 
verder besluitloos, want nog niet elke fractie 
was aan de beurt gekomen. Op 12 december 
verschijnt dit onderwerp weer op de agenda. 

Participatie JA/NEEFloriade
Twee fracties wilden praten over de Floriade. 
Aanleiding zijn onder meer de stikstofproble-
matiek, vertraging met vergunningsaanvragen 
en de onzekerheid over rijksbijdragen en 
sponsoring. In de Raad zijn de vóór- en tegen-
standers van het evenement zich allebei bewust 
van het belang van een goede voortgang, want 
het Floriade-evenement moet over twee jaar 
al beginnen. De Raad wordt al twee keer per 
jaar over de voortgang geïnformeerd, maar op 
verzoek van de twee fracties kwam het dus toch 
op de agenda. De eerste bespreking was op 
21 november en vorige week ging dat gesprek 
nog even door. Maar over de inhoud werd nu 
niet veel meer gesproken. Het ging er meer 
om hoe de Raad vanaf nu geïnformeerd blijft. 
Moet er bij significante financiële wijzigingen 
meteen worden geïnformeerd, wanneer moet 
de risico-analyse worden geactualiseerd, moet 
er misschien elk kwartaal een rapportage 
komen? Er kwamen nogal wat ideeën voorbij, 
maar geen daarvan leidde tot een uitkomst. 
De portefeuillehouder liet het aan de Raad 
over om met een wens te komen. Aan het 
einde van de vergadering werd duidelijk dat 
een aantal partijen moties gaan indienen. Die 
worden dan weer besproken alvorens er over 
besloten wordt.


